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ABSTRAKT  

Bakgrund: Att tillföra vätska och näring till en patient i livets slutskede minskar 

sällan symtom utan kan snarare tillföra ytterligare komplikationer. Studier visar att 

det trots detta tillförs vätska och näring till patienter i livets slutskede.  

Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelser av artificiell vätske- och 

näringstillförsel till patienter i livets slutskede. 

Metod: 10 kvalitativa empirska studier har i litteraturstudien sammanställts och 

analyserats. Författarna genomförde en systematisk artikelsökning i Cinahl, PubMed, 

Academic search elite och Medline. Artiklarna analyserades, inspirerat av 

metasyntes. Alla artiklar har genomgått etisk granskning.  

Resultat: Sjuksköterskornas upplevelser av vätska och näring till patienter i livets 

slutskede visade på en varierad grad av delaktighet och inflytande samt faktorer som 

inverkade vid beslut. Sjuksköterskornas upplevelser vittnar om att anhöriga, 

arbetsklimatet samt delade meningar och värderingar mellan vårdpersonal är 

faktorer som påverkar den svåra processen.  

Konklusion: Sjuksköterskornas upplevelser av artificiell vätske- och 

näringstillförsel beskriver en svår process. När sjuksköterskorna får vara delaktiga 

och ha inflytande har detta en positiv inverkan på patienternas vård samt ger 

sjuksköterskorna en känsla av meningsfullhet. För att förbättra vården vad gäller 

detta föreslår författarna ökad utbildning i samarbete samt hantering av etiska 

svårigheter samt vidare forskning inom området.     

Nyckelord: Livets slutskede. Näring. Sjuksköterska. Upplevelse. Vätska. 

  



ABSRACT 

Background: Supplying fluids and nutrition to a patient at the end of life rarely 

reduces no symptoms and could rather add further complications. Studies show that 

despite this, fluid and nutrition is given to patients at end of life 

Aim: To illustrate the nurse’s experiences of artificial hydration and nutrition to 

patients at the end of life.  

Method: In this literature study 10 empirical qualitative studies has been compiled 

and analyzed. The authors made a systematic article search in Cinahl, PubMed, 

Academic Search Elite and Medline. The articles were analyzed, inspired by meta-

synthesis. All articles have undergone ethical review. 

Result: Nurses' experiences of fluid and nutrition to patients at the end of life, 

involved a varied extent of involvement, influence and different factors that affected 

the process. Nurses' experiences showed that relatives, work climate and different 

opinions and values between health professionals are factors that influence the 

difficult process.  

Conclusion: Nurses experiences of artificial hydration and nutrition describes a 

difficult process. When the nurses are involved and are able to influence the process, 

it has a positive effect on the care of the patient. It also gives the nurses a feeling of 

meaningfulness. To improve care in relation to this, the authors suggest increased 

education in teamwork, handling ethical problems and further research in the area. 

Keywords: End of life. Nutrition. Nurse. Experience. Hydration.  
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Inledning 

Vätska och näring har en central roll i livet. Det är något vi behöver för att överleva 

men tillför även social stimulans. Vätskans och näringens roll förändras inte vid 

allvarlig sjukdom även om individen inte kan äta och dricka längre (Bezerra do 

Amaral et al. 2012). En studie visar att reducerat oralt intag i livets slut är förenat 

med ångest för alla involverade parter. Detta gör att vätska och näring som skall ges 

till en person i livets slutskede ofta är förknippat med etiska överväganden. Hänsyn 

bör tas till patientens tillstånd och vilja, orsaker till nutritionssvårigheter samt om 

patienten har möjlighet att tillgodogöra sig näringen vid vald nutritionsform (Rio et 

al. 2012; Ericson och Ericson 2012, 468).  Denna litteraturstudie avser att belysa 

sjuksköterskors upplevelse av artificiell vätske- och näringstillförsel till patienter i 

livets slutskede. Artificiell vätske- och näringstillförsel innebär att konstgjord vätska 

och näring tillförs intravenöst eller genom sond (Westergren, 2012, 341). Nedan följer 

aktuell litteratur och forskning, som syftar till en genomgång av valt ämne.  

Bakgrund  

Vätska och näring i livets slutskede  

Att tillföra vätska och näring till en patient i livets slutskede minskar sällan symtom 

utan kan snarare tillföra ytterligare komplikationer. Under det naturliga döendet 

minskar succesivt patientens intag av mat och dryck för att sedan helt upphöra. Detta 

betyder inte att patienten kommer att lida av törst och hunger, utan kan på grund av 

metabola svårigheter istället uppleva obehag då vätska tillförs. I livets slutskede kan 

inte kroppen tillgodogöra sig näring utan detta kan istället göra patienten illamående. 

Obehag så som övervätskning, ödem och andnöd kan uppkomma vid tillförd vätska 

(Lanuke, Fainsinger och de Moisseac 2004; Socialstyrelsen, 2011, 5; Strang 2012, 

264). Metabolismen kan vara förändrad under de sista dagarna i livet vilket kan göra 

det energikrävande för patienten att smälta mat, även i små mängder. Detta beror på 

en onormal ökning av ketona blodkroppar i blodet som uppstår i livets slutskede 

(Bezerra do Amaral et al. 2012). Det är inte meningsfullt att i denna fas påbörja 

nutritionsbehandling i syfte att patientens näringsbehov ska täckas (Orrevall 2012, 

375). Vård i livets slutskede innefattar patienter med alla typer av sjukdomar som 

inte går att bota, där ett begränsat tidsperspektiv finns. Därmed inkluderas alla   
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patienter oavsett diagnos (Strang 2012, 186). Studier visar att det på sjukhus 

ordineras och tillförs intravenös vätska till döende patienter trots kunskapen om att 

detta kan framkalla lidande för patienten. Det kan ofta kännas enklare för 

vårdpersonal att behålla artificiell nutrition än att ta bort den (Holmes 2010).  

Behandling, så som artificiell vätske- och näringstillförsel, ska utgå ifrån målet för 

omvårdnaden. Om målet är att uppnå ett fridfullt och stillsamt avslut på livet 

rättfärdigas inte artificiell vätske- och näringstillförsel eftersom att det inte hjälper 

patienten utan kan istället orsaka skada (Holmes 2010). Vätsketillförsel samt 

mängden av detta varierar mycket beroende på vilken vårdenhet det är. Studier har 

visat att det tillförs stora mängder intravenös vätska för palliativa patienter på 

sjukhus och mindre för patienter på palliativa vårdenheter (Lanuke, Fainsinger och 

de Moisseac 2004). Studier där palliativt sjuka patienter från både sjukhus och 

palliativa vårdenheter deltog, visar att majoriteten av patienterna fick intravenös 

vätsketillförsel under den sista veckan i livet och vid tidpunkten för avlidandet 

(Soden et al. 2002). Det framkom också att vårdpersonal inom den palliativa vården 

gav mindre artificiell vätska än vårdpersonal på sjukhus (Lanuke, Fainsinger och de 

Moisseac 2004). I en studie med patienter på en onkologavdelning framkom det att 

det tillfördes artificiell vätska till över 75 procent av dessa patienter under de sista 

dagarna i livet (Oh et al. 2006).   

Anhörigas påverkan vid beslut 

När den sjuke patienten inte äter längre uppstår ofta tankar kring att döden närmar 

sig, eftersom att mat ofta upplevs som en symbol för livet. Anhöriga som ser sin 

närstående bli allt svagare blir ofta oroliga, ångestfyllda och ber ibland om att 

intravenös vätska ska tillföras så att patienten inte ska behöva lida av törst. Det är 

viktigt med god information till anhöriga för att motverka att patienter i livets 

slutskede får intravenös vätska på grund av anhörigas oro. Bristen på vätska och 

näring kan ibland betraktas som orsak till döden snarare än sjukdomen i sig 

(Orrevall, 2012, 376). 

En studie visade att anhörigas vanligaste farhågor vad gäller att avstå eller påbörja 

artificiell vätske- och näringstillförsel, var att det skulle innebära låg livskvalitet för 

patienten när denne inte längre kunde äta (Rio et al. 2012). Vidare visar ytterligare en 

studie att anhöriga påverkade vårdpersonal i hög grad vad gäller beslutet 

om artificiell vätske- och näringstillförsel (Ke et al. 2008) 
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Dreyer, Forde och Nortvedt (2009) beskriver att anhöriga inte upplevde att 

vårdpersonal konsulterade dem och patienten angående den palliativa vården som 

innefattade vätska och näring. De menade att om det uppkommit samtal kring detta, 

hade det initierades av anhöriga och inte av vårdpersonal. Anhöriga uppgav att de 

saknade kunskap om vård i livets slutskede men att de gärna delade med sig av 

patientens önskningar och värderingar. En studie redovisade de vanligaste orsakerna 

till att patienten och anhöriga ville, respektive inte ville, påbörja artificiell vätske- och 

nutritionstillförsel. De vanligaste orsakerna till att de inte önskade påbörja artificiell 

vätske- och näringstillförsel var att det skulle bli en börda, att lidandet förlängdes 

samt att de var rädda att hamna i en beroendeposition. Varför de istället önskade att 

påbörja denna typ av behandling kunde bero på att de ville bevara patientens liv och 

inte ge upp, att det skulle lindra symtom samt minska ångest (Rio et al. 2012). 

Etik 

Etiska principer  

Administrering av vätske- och näringstillförsel till patienter i livets slutskede kan ofta 

innebära etiska problem. Ett etiskt problem beskrivs enligt Holmes (2010) som en 

konflikt mellan autonomi och att göra gott, och illustreras med ett exempel där en 

diskussion om tillförsel av artificiell vätska och näring är för patientens bästa då det 

kan förlänga livet, samtidigt som det kan gå emot patientens vilja (Holmes 2010). Ke 

et al. (2008) menar att patientens autonomi ska respekteras vid tillförandet av 

artificiell vätska och näring. Även Orrevall (2012, 375) beskriver att patientens 

önskan alltid ska prioriteras. Vid beslut angående nutritionsbehandling är det viktigt 

att frågor tas upp i en öppen diskussion där patient, anhöriga och personal är 

involverade.   

Det finns ett antal etiska principer att förhålla sig till i mötet med människor. Göra 

gott och inte skada principen avser att göra gott och förhindra skada för andra 

individer. Detta genom att både undvika handlingar som skulle kunna resultera i 

negativa konsekvenser men även skapa förmåner för individen som leder till något 

positivt. Vidare beskrivs autonomiprincipen som innebär ett förhållningssätt där 

individen bemöts med respekt och där artighet ska hållas. Utöver detta bör 

upprätthållande av den personliga integriteten eftersträvas och även främjande 

av förhållanden som skapar möjligheter för individen. Den sista principen som 
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beskrivs är rättviseprincipen som innebär att alla individer ska behandlas lika och ha 

tillgång till de resurser de har rätt till (Byrd och Winkelstein 2014; Olsson och 

Sörensen 2011, 83).  

Relationsetik 

Eide och Eide (2009, 118) menar att relationer bidrar till etiska svårigheter och 

funderingar samt att vårdgivare är involverade i flera olika typer av relationer. Finns 

en god kommunikation inom relationen kan etiska svårigheter lösas. I motsats till 

detta kan god omvårdnadsinriktad kommunikation hämmas vid bristande etisk 

reflektion. De understryker att relationen till patient och anhöriga är den viktigaste 

relationen men att relationen till andra yrkeskategorier kan ha en lika viktig roll. För 

att god kommunikation ska uppnås vid omvårdnad är det nödvändigt med en etisk 

medvetenhet. Eide och Eide (2009, 61) beskriver att människor är sårbara, vilket gör 

att alla har ett moraliskt ansvar att uppträda hänsynsfullt mot andra. 

Omvårdnadspersonal förväntas, på grund av detta ansvar, åsidosätta sina egna behov 

för att kunna hjälpa andra. 

Motiv till studien  

Ovanstående studier visar att beslut kring vätska och näring är problematiskt då det 

sällan gör gott för patienter i livets slutskede. Holmes (2010) och Lanuke, Fainsinger 

och de Moisseac (2004) menar att det trots komplikationer ofta tillförs. I denna 

studie fokuserar författarna på sjuksköterskors upplevelse av artificiell vätske- och 

näringstillförsel till patienter i livets slutskede. Detta för att uppmärksamma 

eventuella faktorer som kan underlätta det praktiska utförandet inom området. 

Syfte  

Belysa sjuksköterskors upplevelser av vätske- och näringstillförsel till patienter i 

livets slutskede. 

Metod 

Författarna valde att göra en litteraturstudie, utifrån kvalitativa vetenskapliga studier 

inom omvårdnad. Friberg (2012, 121-122) menar att vid litteraturstudier 

sammanställs befintlig forskning kring ett valt ämne för att skapa ett större värde av 

kunskap. Efter att de vetenskapliga studierna har kvalitetsgranskats och värderas, 

bildar resultatet en ny helhet vilken kan vara vägledande i det praktiska utförandet 
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inom vården. Utgångspunkten för arbetet blir på detta sätt mer tillförlitligt och nya 

frågeställningar kan uppkomma. Författarna valde kvalitativa studier eftersom syftet 

var att belysa upplevelser. För att skapa förståelse vad gäller upplevelser, 

erfarenheter och förväntningar lämpar det sig att analysera kvalitativa studier 

(Friberg 2012, 99). Detta görs genom att hitta samband i form av exempelvis 

kategorier för att på bästa sätt beskriva de enskilda individernas upplevelser (Olsson 

och Sörensen 2011, 106).  

Definitioner 

Artificiell nutrition 

Enteral nutrition så som sondmat och parenteral nutrition är olika varianter av 

artificiell nutrition (Westergren 2012, 341). 

Sond  

En slang som förs till magsäcken via näsan och svalget och används för att tillföra 

näring i upp till 2-4 veckor (Stubberud, Almås och Komdrup 2011, 485). 

Livets slutskede 

Då en patient har någon typ av sjukdom som inte går att bota och ett begränsat 

tidsperspektiv finns (Strang 2012, 186). 

Palliativ vård  

När livsuppehållande behandling avslutas och vård som syftar till att lindra symtom 

samt bibehålla bästa möjliga livskvalitet istället utövas (Hjort 2010, 447).  

Sökmetoder 

Författarna började med att söka artiklar utifrån ett brett perspektiv över området. 

Därefter avgränsades sökningen. De slutligen valda artiklarna analyserades för att 

sedan ingå i resultatet. Sökord och sökvägar dokumenterades noga i enlighet med 

Friberg (2012, 137). 

Författarna genomförde en systematisk sökning med hjälp av databaserna Cinahl, 

PubMed, Academic search elite och Medline. Flera variationer av tekniker och ord 

användes. Detta stöds av Östlundh (2012, 58) som menar att det bidrar till att 

sökresultatet uppnår god kvalitet. Vid informationssökning identifierade författarna 

nyckelord som var relaterade till syftet. För kvalitativa studier är nyckelorden 
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centrala och används som sökord (Polit och Beck 2014, 119). Exempel på de sökord 

som användes var ”hydration”, ”nutrition”, ”nurse*”, ”end of life”, ”palliative”, 

”experience*”, ”ethic*” och ”qualitative”, där många av sökorden identifierades med 

hjälp av Svensk MeSH. Författarna använde boolesk söklogik. Detta innebär att 

använda mer än ett sökord åt gången med hjälp av ord som ”AND” och ”OR” samt i 

vissa fall trunkering vilket möjliggör träffar för sökordets alla böjningar (Östlundh 

2012, 68-69). När det var möjligt begränsades sökningarna med peer reviewed. 

Sökresultatet dokumenterades i en söktabell (se bilaga 1).   

Urval 

Inklusions- och exklusionskriterier definierar populationen och måste dokumenteras 

(Olsson och Sörensen 2011, 112). Inklusionskriterier som författarna använde vid 

sökning av studier var att de skulle vara kvalitativa, publicerade på engelska samt 

vara peer-reviewed för att den vetenskapliga standarden skulle säkerställas. Alla 

studier skulle även vara etisk granskade. 

Studierna valdes ut i tre steg (se bilaga 1). Författarna utgick från studiernas titlar, 

där titlarna lästes igenom för att avgöra vilka studier som ansågs relevanta. Sedan 

lästes abstrakten tillhörande de valda studierna, vilket resulterade i att avgränsa 

studierna ytterligare. Slutligen är det viktigt att kritiskt granska de valda studierna för 

att säkerställa god kvalitet, eftersom dessa ligger till grund för en litteraturstudie. 

Litteraturen beskriver detta som ett sätt att kunna bedöma vilka studier som ska 

inkluderas i litteraturstudie (Friberg 2012, 138). Författarna använde sig av 

”Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod” vilken bifogas som bilaga (se 

bilaga 2). Denna modell förespråkas av Olsson och Sörensen (2011, 285). 

Totalt valdes 10 studier från olika länder som hade varierande tillvägagångssätt vid 

datainsamling. Det var två belgiska studier där de använde kvalitativ intervjudesign 

(Bryon, Dierckx De Casterle och Gastmans 2012; Bryon, Gastman och Dierckx De 

Casterle 2010), en tysk studie som använde fokusgrupper med kompletterande 

intervjuer (Clayton et al. 2005), en norsk studie som använde djupgående intervjuer 

(Dreyer, Førde och Nortvedt 2010), en svensk studie med semistrukturerade 

intervjuer (Holmdahl, Sävenstedt och Imoni 2014), en nederländsk studie där 

forskarna använde sig av observationer (Pasman et al. 2004), tre australienska 

studier som använde fokusgrupper där en av dessa också kompletterat med intervjuer 
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(van der Riet et al. 2008; van der Riet et al. 2009; Higgings et al. 2014), samt en 

brittisk studie som använde semistrukturerade intervjuer (Willard och Luker, 2006). 

Närmare beskrivning av artiklarna finns att tillgå i bilaga 3.  

 

I de studier där både sjuksköterskors och läkares upplevelser redogörs har författarna 

valt att helt utesluta läkarens perspektiv. Endast sjuksköterskors upplevelser 

presenteras i resultatet. 

Dataanalys  

Litteraturstudiens författare använde Fribergs (2012, 122-129) analysmetod som har 

sin grund i metasyntestänkande. Författarna började analysen med att enskilt läsa 

igenom de valda studierna ett flertal gånger, med störst fokus på studiernas resultat. 

Detta gjordes för att få en fördjupad förståelse. Friberg (2012, 128 och 140) menar att 

varje studies resultat bör sammanställas för att en överblick ska kunna skapas och för 

att helheten ska förstås bör studierna läsas ett flertal gånger. Som nästa steg 

analyserades varje studie flera gånger för att hitta kategorier och underkategorier 

samt urskilja de mest framträdande i relation till författarnas syfte. För att förtydliga 

valde författarna att sammanställa kategorierna och underkategorierna i en tabell 

(tabell 1). Polit och Beck (2013, 125) menar att en tydlig struktur är viktigt för att 

hålla god kvalitet på en litteraturstudie. Därefter vägde författarna studiernas resultat 

mot varandra för att upptäcka olika samband, som sedan sammanställdes till olika 

kategorier och underkategorier i ett resultat.   

Forskningsetik 

Vid urval samt presentation av resultatet vid litteraturstudier bör etiska prövningar 

genomföras. Det är då viktigt att välja studier som är etiskt granskade eller godkända 

av etisk kommitté samt även redovisa studier ur andra perspektiv än författarnas 

egna utgångspunkter (Forsberg och Wengström 2013, 69-70). Friberg (2012, 139) 

belyser vikten av att studiernas etiska resonemang tas i beaktning. Med detta som 

grund valde författarna att välja studier som genomgått etisk granskning. 
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Resultat 

Under analysen framkom två kategorier och nio underkategorier. De presenteras i 

nedanstående tabell. 

Tabell 1. Översikt av kategorier och underkategorier.  

Kategorier Underkategorier 

Varierande grad av delaktighet och 

inflytande 

Varierande involvering vid beslut 

Arbetsklimatets påverkan vid beslut 

Delade meningar mellan sjuksköterskor och 

läkare 

Delade meningar mellan sjuksköterskor 

Inverkande faktorer vid beslut 

Nära relation till anhöriga 

Distanserad relation till anhöriga 

Anhörigas inverkan vid beslut 

Etiska resonemang 

Tolkning av patientens signaler 

 

Varierande grad av delaktighet och inflytande 

Studierna belyste att sjuksköterskor upplevde en varierande grad av delaktighet och 

inflytande. Detta beskrivs i fyra underkategorier; varierande involvering vid beslut, 

arbetsklimatets påverkan vid beslut, delade meningar mellan sjuksköterskor och 

läkare samt delade meningar mellan sjuksköterskor. 

Varierande involvering vid beslut  

Sjuksköterskornas upplevelse vad gällde involvering vid beslut, varierade mellan 

studierna. Pasman et al. (2004) menar att sjuksköterskor upplevde att en viktig 

uppgift vid beslut om vätske- och näringstillförsel till patienter i livets slutskede, var 
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att informera läkare och anhöriga om patientens dagliga tillstånd. Sjuksköterskorna 

berättade att läkarna ofta involverade dem i beslutsfattandet genom att be om 

sjuksköterskornas åsikt. En annan studie beskrev sjuksköterskor som ansåg att de 

hade en betydelsefull roll vid avgörandet av vilken vård som var passade samt 

upplevde motstridiga känslor i beslutsprocessen. Baserat på detta bedömde 

sjuksköterskan det slutgiltiga beslutet av artificiell vätske- och näringstillförsel 

(Bryon, Gastmans och Dierckx de Casterlé 2010). Ytterligare en studie visade att 

sjuksköterskor upplevde att de var involverade i beslutsfattandet och att de kände sig 

ensamma med ansvaret för artificiell vätske- och näringstillförsel (Holmdahl, 

Sävenstedt och Imoni 2014).  

I motsats till detta beskrev sjuksköterskor i en studie bristande involvering i beslut 

vad gäller vård i livets slutskede. De ansåg att läkaren inte informerade om orsaker 

till besluten, vilket bidrog till att sjuksköterskorna kände sig förvirrade och osäkra 

(Bryon,Dierckx De Casterlé och Gastmans 2012). Vissa sjuksköterskor upplevde att 

deras involvering i beslutsfattandet vad gällde vård i livets slutskede skulle vara 

begränsat och borde överlåtas till läkarna (Higgings et al 2014). Upplevelserna bland 

sjuksköterskorna skiljde sig beroende på om de arbetade inom sluten vård eller 

öppen vård. 

Arbetsklimatets påverkan vid beslut 

Vid beslut, var enligt sjuksköterskorna, de involverade parternas personligheter och 

det dominerande arbetsklimatet betydande faktorer. I flera studier berättar 

sjuksköterskor inom vårdteam om varierande arbetsklimat (Bryon, Dierckx De 

Casterlé och Gastmans 2012; Bryon, Gastmans och Dierckx de Casterlé 2010; Pasman 

et al. 2004; van der Riet et al. 2009). Vissa sjuksköterskor vittnar om en hierarkisk 

atmosfär och menade att samarbete var nästintill obefintligt. De sjuksköterskor som 

upplevde detta arbetsklimat uppgav att de kände att de enbart var där för att 

genomföra ordinationer och kände att de intog rollen som åskådare. När läkarna, 

enligt sjuksköterskorna, enbart baserade beslut gällande tillförsel av vätska och 

näring på deras medicinska åsikter upplevde flera av dem frustration och maktlöshet 

(Bryon, Dierckx De Casterlé och Gastmans 2012; Bryon, Gastmans och Dierckx de 

Casterlé 2010) Sjuksköterskorna beskrev i studierna att ett öppet arbetsklimat där 

läkare lät dem delta aktivt med sin specifika expertis bidrog till ett nära samarbete 

och att de kände sig självsäkra. När de kände sig självsäkra kunde de uttrycka sin 
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åsikt och ifrågasätta beslut. Sjuksköterskorna uttryckte att de genom att få uttrycka 

sin åsikt, lättare kunde lämna processen bakom sig, vilket minskade spänningarna 

mellan parterna (Bryon,Dierckx De Casterlé och Gastmans 2012; Bryon, Gastmans 

och Dierckx de Casterlé 2010; Pasman et al. 2004; van der Riet et al. 2009). Higgings 

et al. (2014) uppgav att sjuksköterskorna beskrev att det var lättare att etablera tröst 

och empati om arbetsklimatet var öppet och alla parter kommunicerade, eftersom att 

det ofta bidrog till bättre stöttning och förmåga att hantera situationer kring liv och 

död.  

Delade meningar mellan sjuksköterskor och läkare  

Ibland upplevde sjuksköterskorna att läkarens beslut inte var förenligt med 

patientens inställning till livsförlängande. Varierade åsikter bidrog till en konflikt 

mellan besluten och vad de ville uppnå för patientens skull (Bryon, Dierckx De 

Casterlé och Gastmans 2012; Bryon, Gastmans och Dierckx de Casterlé 2010). 

Sjuksköterskorna kände att de i större utsträckning än läkarna stod upp för och 

skyddade patienter i livets slutskede från meningslös behandling (Dreyer, Førde och 

Nortvedt 2010). En del sjuksköterskor uppgav att de drog en gräns genom att inte 

genomföra vissa införda interventioner på grund av att de upplevde att det gick emot 

deras egna åsikter och värderingar. Andra sjuksköterskor kände att det var lättare att 

göra motstånd genom dolda handlingar, exempelvis genom att ge långsammare 

tillförsel av intravenös vätska än ordinerat eller uppmuntra anhöriga att ta med den 

svårt sjuka patienten hem utan artificiell vätske- och näringstillförsel. Ibland 

uppvisade vissa sjuksköterskor öppet motstånd till en början, men rättade sig sedan 

eftersom att de respekterade läkarens beslut, även om de upplevde att patienten fått 

fel vård. Andra sjuksköterskor vågade inte yttra sin motvilja till läkaren och uppgav 

att de kände sig kränkta men genomförde ändå de införda instruktionerna. Många 

sjuksköterskor kämpade med frustration, dåligt samvete och en känsla av maktlöshet 

då de kände sig tvungna att utföra uppgifter som de inte ansåg var rätt (Bryon, 

Dierckx De Casterlé och Gastmans 2012; Bryon, Gastmans och Dierckx de Casterlé 

2010). Sjuksköterskor upplevde att infusioner i många fall borde avslutas tidigare, 

eller inte startas alls. En vanligt förekommande åsikt bland sjuksköterskor var att 

dehydrering var en naturlig del i döendeprocessen där patienten inte led av törst 

(Dreyer, Førde och Nortvedt 2010; Higgins och Sneesby 2008; van der Riet, Good). 

Sjuksköterskorna betonade att det var läkaren som tog det slutgiltiga beslutet men att 
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det var sjuksköterskorna som bedömde beslutet och anpassade åtgärd efter situation. 

Sjuksköterskorna beskrev i en studie att när läkarens beslut var i enlighet med 

sjuksköterskornas syn på god omvårdnad var det lätt att följa beslutet utan motstånd 

(Bryon, Gastmans och Dierckx de Casterlé 2010). 

Delade meningar mellan sjuksköterskor  

Även inom sjukskötersketeamet fanns det, enligt vissa sjuksköterskor, oenigheter 

som formade grupperingar beroende på vilka åsikter sjuksköterskorna hade om 

artificiell vätske- och näringstillförsel. Detta kunde ibland skapa svåra konflikter som 

vissa sjuksköterskor upplevde hindrade processen och skapade osäkerhet angående 

vilken policy som skulle följas (Bryon, Dierckx De Casterlé och Gastmans 2012). Vissa 

sjuksköterskor menade att vätsketillförsel bidrog till att lugna anhöriga vilket i sin tur 

gjorde att patienten kände sig lugnare och upplevde mer komfort. Sjuksköterskorna 

upplevde inte heller att det blev någon stor effekt av vätsketillförseln så länge den 

gavs långsamt. Sjuksköterskorna hade vetskap om att det fanns risker med att ge 

intravenös vätsketillförsel i döendefasen, så som lungödem, men föredrog dessa 

risker framför att patienten skulle behöva uppleva törst. Detta eftersom att de 

upplevde att törst var lättare att relatera till (Higgings et al. 2014). Sjuksköterskor i 

ytterligare en studie ansåg att artificiell vätske- och näringstillförsel var 

grundläggande vård och upplevde att det måste vara mycket smärtsamt för patienten 

att inte äta och dricka. Sjuksköterskorna upplevde att beslut angående mat- och 

vätskeintag var problematiskt, eftersom att förse patienten med mat var en 

grundläggande uppgift, och bidrog till att de kände sig ansvariga (Pasman et al. 

2004).   

I motsats till detta visar en annan studie sjuksköterskor som vittnar om 

komplikationer för döende patienter på grund av tillförsel av intravenös vätska 

(Willard och Luker 2006). Vissa sjuksköterskor beskriver att borttagande av 

vätskebehandling också kunde ge komfort för patienten eftersom att det var lättare 

att vårda och tvätta patienten utan slangar och pipande maskiner. Dessa 

sjuksköterskor reflekterade dock över om det innebar komfort för vårdpersonalen 

eller för patienten. Sjuksköterskor upplevde att möjligheten till fysisk och emotionell 

närhet ökade då extra utrustning så som sondnäring avlägsnades (Higgings et al. 

2014; van der Riet et al. 2008). 
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Inverkande faktorer vid beslut 

Studierna belyste att flera faktorer hade påverkan vid beslut kring vätske- och 

näringstillförsel. Detta beskrevs i fem underkategorier; nära relation till anhöriga, 

distanserad relation till anhöriga, anhörigas inverkan vid beslut, etiska resonemang 

och tolkning av patientens signaler.  

Nära relation till anhöriga 

Sjuksköterskor hade ofta en nära relation till anhöriga och var även känslomässigt 

involverade i deras situation. Beslut kring artificiell vätske- och näringstillförsel 

initierades ofta av information från sjuksköterskor, information som framkom i 

samtal med anhöriga om patienten och situationen. Avgörande faktorer för ett bra 

samtal var om relationen mellan sjuksköterskan och anhöriga var öppen eller 

ansträngd och om sjuksköterskan ansåg att anhöriga respekterade patientens 

sårbarhet (Bryon, Dierckx De Casterlé och Gastmans 2012; Bryon, Gastmans 

och Dierckx de Casterlé 2010; Pasman et al. 2004). Den kontakt sjuksköterskan hade 

med anhöriga och den attityd anhöriga hade påverkade hur sjuksköterskorna 

upplevde beslutsprocessen. Sjuksköterskor uppgav att den information och 

vägledning de gav till anhöriga blev mer intensiv efter att ett beslut om artificiell 

vätske- och näringstillförsel tagits. Utöver att svara på frågor, erbjuda information 

samt bemöta oro, kände sjuksköterskorna att de även kunde erbjuda ett mer 

känslomässigt stöd. Sjuksköterskorna upplevde relationen med anhöriga som öppen, 

när anhöriga berättade om sina åsikter gällande beslutet. Då kunde närhet, förståelse 

och ömsesidig support uppstå. Sjuksköterskorna uppgav att anhörigkontakten ökade 

i intensitet och upplevdes tryggare över tid, vilket gjorde att relationen utvecklades 

och blev mer förtrogen. Den relation sjuksköterskan hade med anhöriga och den 

attityd anhöriga hade, påverkade sjuksköterskornas beslutsfattande (Bryon, 

Gastmans och Dierckx de Casterlé 2010; Bryon, Dierckx De Casterlé och Gastmans 

2012).  

Sjuksköterskor i en studie beskrev att de i en nära relation med anhöriga, ofta gick 

anhörigas önskningar till mötes. De samtalade regelbundet om vad som var bäst för 

patienten och vände sig till läkaren som ett team, menade sjuksköterskorna. Det 

utvecklades ofta en stödjande funktion och en solidaritet mellan dessa två parter 

(Pasman et al. 2004). Sjuksköterskor uppgav att det var viktigt att försöka dämpa den 

ångest anhöriga upplevde då de trodde att patienten skulle känna törst och hunger 
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när de inte längre kunde äta eller dricka (Clayton et al. 2005). Higgings et al. (2014) 

beskrev dock att sjuksköterskan upplevde att det var vanligt att de hänvisade till 

läkare när anhöriga hade frågor gällande artificiell vätske- och näringstillförsel.  

Distanserad relation till anhöriga 

Studier visade att sjuksköterskor kunde uppleva en distanserad och hierarkisk 

relation till anhöriga. Om anhöriga hade åsikter som inte var enhetliga med 

sjuksköterskans, resulterade det i att sjuksköterskan inte kände någon positiv 

samhörighet eller empati för anhöriga. Istället uppstod en känsla av upprördhet och 

brist av förståelse gentemot anhöriga (Bryon, Dierckx De Casterlé och Gastmans 

2012). Upplevde sjuksköterskan att anhörigas reaktioner var svåra att hantera, bidrog 

det till känslor av otillräcklighet och rädsla att göra fel vid beslutsfattande. För att 

hantera denna situation, menande sjuksköterskorna att det var viktigt att skapa en 

relation grundad på förtroende, tillgänglighet och tillit. Sjuksköterskor underströk att 

det var enklare om de vårdat patienten under en längre tid, då samtal om artificiell 

vätske- och näringstillförsel uppkommit vid tidigare tillfällen. För att skapa trygghet 

och undvika en distanserad relation till anhöriga uttryckte sjuksköterskorna att det 

fanns behov av att upprätta en plan vad gäller artificiell vätska och näring, redan i 

början. Detta på grund av att proceduren för både utvärdering och avslutande skulle 

bli tydligare för anhöriga. Sjuksköterskan menade att en känsla av att ensam ta 

beslutet att avsluta artificiell vätska och näring, ibland kunde förstärkas om anhöriga 

uttryckte ångest och missnöje (Holmdahl, Sävenstedt och Imoni 2014). 

Anhörigas inverkan vid beslut 

Sjuksköterskor upplevde att anhörigas åsikter i vissa situationer kunde ha väldigt stor 

inverkan på vilket beslut läkaren tog angående artificiell vätske- och näringstillförsel 

(Bryon, Dierckx De Casterlé och Gastmans 2012).  Studier beskriver att 

sjuksköterskor ibland höll med läkaren om att påbörja artificiell vätske- och 

näringstillförsel då anhöriga stod bakom beslutet. De hade vetskap om att detta inte 

skulle hjälpa patienten, men att de däremot upplevde att det kunde lugna anhöriga då 

det ingav en känsla av att de gjorde något för patienten (Bryon, Gastmans 

och Dierckx de Casterlé 2010; van der Riet et al. 2009).  

Då anhörigas önskan stred mot patientens önskan och sjuksköterskorna ansåg att 

anhöriga inte var tillräckligt känslomässigt involverade i patienten, valde 
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sjuksköterskorna patientens sida. Detta på grund av att de ville möta patientens 

sårbarhet, men samtidigt berördes de av anhörigas lidande och hade förståelse för att 

de ville göra allt för att hålla patienten vid liv. I vissa fall kände sig sjuksköterskor 

manade att ge subcutan vätsketillförsel, vilket de klassade som en mindre drastisk 

form av artificiell vätske- och näringstillförsel (Bryon, Dierckx De Casterlé och 

Gastmans 2012; Bryon, Gastmans och Dierckx de Casterlé 2010; Pasman et al. 2004).  

Etiska resonemang 

Sjuksköterskor som inte använde sig av etiska resonemang upplevde att de hade svårt 

att motivera sina handlingar samt beskriva vad deras värderingar och motiveringar 

var grundade på (Dreyer, Førde och Nortvedt 2010). Van der Riet et al. (2009) 

menade att vissa sjuksköterskor ansåg att gränsen mellan livskvalitet och 

livsförlängande inte var tydlig. Ett exempel på detta var då en patient önskade 

uppleva en särskild tillställning och fick artificiell vätsketillförsel på grund av detta, 

ansåg de att vätsketillförseln innebar livskvalitet och samtidigt var livsförlängande. 

Studien visade även att sjuksköterskor beskriver deras perspektiv av livsförlängande 

behandlingar i relation till göra gott och inte skada principen, och i mindre 

utsträckning i relation till autonomiprincipen. De menade att göra gott och inte skada 

principen infattade att veta när de borde avsluta livsförlängande behandlingar 

(Dreyer, Førde och Nortvedt 2010).  

Flera sjuksköterskor upplevde en förvrängd känsla, när de var tvungna göra något 

som gick emot deras värderingar. Detta kunde i många fall vara då en läkare 

ordinerat artificiell vätska och näring och sjuksköterskan ansåg att beslutet var 

felaktigt. Sjuksköterskan menade att det då uppstod en svår situation när anhöriga 

hade frågor och uttryckte oro gällande det beslut som läkaren tagit angående 

artificiell vätska och näring. Sjuksköterskorna underströk dock vikten av ett 

professionellt förhållningssätt där de aldrig skulle ge uttryck för deras tvivel och 

missnöje angående läkarens beslut inför de anhöriga. Flera sjuksköterskor menade 

att det innebar emotionella svårigheter då de även ville se till anhörigas önskningar 

(Bryon, Dierckx De Casterlé och Gastmans 2012; Bryon, Gastmans och Dierckx de 

Casterlé 2010).  

Sjuksköterskor kände ofta empati för patienten, viket gjorde det svårt att skilja på det 

professionella och det personliga. Genom att sjuksköterskorna blev involverade på ett 
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personligt plan, upplevde de att beslutet vad gäller artificiell närings- och 

nutritionstillförsel var ett känsligt etiskt beslut (Bryon, Dierckx De Casterlé och 

Gastmans 2012). Då sjuksköterskorna kände att de hade mött patientens önskans och 

uppfyllt detta, såg de tillbaka på beslutsprocessen angående artificiell närings- och 

vätsketillförsel med tillfredsställelse. Enligt sjuksköterskorna stöttades beslutet att 

behålla eller avveckla artificiell närings- och vätsketillförsel av patientens värdighet. 

Sjuksköterskorna upplevde att det uppstod negativa känslor då det fanns en konflikt 

mellan läkarens beslut och strävan efter att uppfylla patientens önskan. 

Sjuksköterskorna gjorde denna konflikt tydlig genom att relatera till de olika etiska 

principerna, vilka de upplevde att läkarna inte tog hänsyn till under beslutsfattandet. 

Dessa etiska principer handlade om autonomi, nåd, göra gott och inte skada, 

livskvalitet och värdighet. Sjuksköterskorna var eniga angående detta - patientens 

sårbarhet var inte respekterad, utan att läkare ansåg att patientens åsikter var fel 

(Bryon, Dierckx De Casterlé och Gastmans 2012).  

Andra sjuksköterskor menade att de inte ville vara involverade i varken samtal eller 

etiska övervägande vad gäller artificiell närings- och vätsketillförsel vid livets slut. I 

speciella fall, där det var möjligt eller om en sjuksköterska hade haft särskilt mycket 

kontakt med en patient kunde undantag göras (Higgings et al. 2014).   

Tolkning av patientens signaler  

Ibland upplevde sjuksköterskorna att det var svårt att tolka patientens signaler rätt. 

Exempelvis vid matsituationer tyckte sjuksköterskor att det var svårt att veta om 

patienten inte ville äta eller inte kunde äta och om artificiell tillförsel av vätska och 

näring skulle hjälpa. Sjuksköterskorna upplevde en inre konflikt där de dels var 

övertygade om vad de ansåg vara rätt beslut, men också osäkra på vad patientens 

signaler betydde och oförutsägbarheten av effekten av artificiell vätske- och 

näringstillförsel (Bryon, Dierckx De Casterlé och Gastmans 2012). Vid samtal kring 

beslut om vätske- och näringstillförsel berättar sjuksköterskor att de ofta påverkades 

av patienters icke-verbala kommunikation, så som matvägran och defensivt beteende. 

Sjuksköterskorna upplevde att det var jobbigt att starta en infusion om patienten gav 

signaler om att de inte ville leva längre. Många sjuksköterskor ansåg att det var deras 

skyldighet att föra patientens talan då patienten själv inte kunde uttrycka sin vilja 

(Bryon, Dierckx De Casterlé och Gastmans 2012; Holmdahl, Sävenstedt och Imoni 

2014). Sjuksköterskorna menade att de i de flesta fallen spenderade mer tid med 
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patienten än vad läkarna gjorde, och strävade därför efter att göra patientens önskan 

synlig (Dreyer, Førde och Nortvedt 2010). 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa sjuksköterskors upplevelser av 

artificiell vätske- och näringstillförsel till patienter i livets slutskede. I 

sammanställningen av litteraturstudiens resultat framkom kategorierna; graden av 

delaktighet och involvering samt inverkande faktorer vid beslut. Författarna 

uppmärksammade en återkommande koppling till underkategorierna; varierande 

involvering vid beslut, arbetsklimatets påverkan vid beslut, delade meningar 

mellan sjuksköterskor och läkare, delade meningar mellan sjuksköterskor, nära 

relation till anhöriga, distanserad relation till anhöriga, anhörigas inverkan vid 

beslut, etiska resonemang och tolkning av patientens signaler. Litteraturstudiens 

resultat har jämförts mot tidigare forskning och litteratur vilket har utformats till en 

resultatdiskussion. Resultatets betydelse för omvårdnad har diskuterats vilket stöds 

av Friberg (2012, 130).  

Resultatdiskussion    

Litteraturstudiens resultat visade att sjuksköterskorna upplevde en variation i graden 

av delaktighet och inflytande vad gäller att ge eller inte ge artificiell vätske- och 

näringstillförsel. Det fanns även en variation i hur mycket sjuksköterskorna önskade 

vara delaktiga i beslut. De ansåg sig dock vara i en god position för att avgöra vad som 

var bäst för patienten, vilket beskrivs i underkategorin varierande involvering vid 

beslut. Detta bekräftas med vad Jensen et al (2013) beskriver i en studie där 

sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att de var involverade i beslut vid livets 

slutskede samt att det varierade beroende på deras auktoritet och förmåga att 

argumentera. Däremot uppgav Pattison et al. (2013) i deras studie att 

sjuksköterskorna uttryckt att det inte var upp till dem att samtala med anhöriga om 

behandling skulle fortsätta eller inte, utan att det var läkarens uppgift. 

Sjuksköterskan var enbart där för att acceptera besluten som togs samt för att ge 

vård. Jensen et al (2013) menade att avgöra vad som var bäst för patienten var något 

även läkare upplevde som svårt och att detta medförde etiska svårigheter. Författarna 

anser att detta tyder på att ett nära samarbete är nödvändigt.   
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Resultatets underkategori arbetsklimatets påverkan vid beslut, beskriver att det 

varierade i vilken grad sjuksköterskan stod upp mot läkaren, vilket berodde på om 

det var ett öppet eller slutet arbetsklimat. Med ett öppet arbetsklimat kände de sig 

självsäkra, medan en hierarkisk atmosfär kunde medföra frustration och maktlöshet. 

Pavlish et al. (2012) visade att beroende på om det medförde någon risk för 

konsekvenser för sjuksköterskorna, valde de att diskutera svåra situationer med 

läkarna. Faktorer som var avgörande var arbetsförhållanden, möjligheter till 

kommunikation, tid för utvärdering och sjuksköterskans självförtroende. Vidare 

menade också Scherer et al. (2006) i en studie att sjuksköterskor upplevde att de var 

ansvariga att överlägga med läkaren om patientens rättigheter inte hade tagits 

hänsyn till. Dessa sjuksköterskor ansåg också att det var viktigt att försöka vidhålla 

patientens önskan, även då sjuksköterskan var av en annan åsikt än 

patienten. Författarna menar att detta visar på svårigheter för sjuksköterskor att 

kunna ta ansvar, då arbetsklimatet inte är tillåtande samt att även detta tyder på att 

ett nära samarbete är nödvändigt.  

 

Resultatet i litteraturstudien, underkategori varierade åsikter, visade även 

att sjuksköterskor upplevde det som en etisk svårighet då deras åsikt om artificiell 

vätske- och näringstillförsel inte delades med läkaren. Pavlish et al. (2012) uppger att 

sjuksköterskor ansåg att påbörja eller vidhålla behandling till en patient som var i 

livets slut, gick emot göra gott och inte skada principen. Detta försvårades då 

sjuksköterskors oro ignorerades av läkaren eller då läkaren inte var medveten om 

vilka svårigheter det innebar för sjuksköterskorna att ge denna behandling då det 

gick emot deras värderingar. Pavlish et al. (2012) uppgav vidare att sjuksköterskors 

handlingar relaterat till etiskt svåra situationer kunde delas upp i fyra kategorier, 

vilka var "direkt relaterad oro", "öppnar upp för att diskutera alternativ", "pratar till 

andra" samt "distanserar sig från etiska frågor". Utan att nämna specifikt dessa ord, 

menar författarna att resultatet visar detta då vissa sjuksköterskor valde att stå upp 

mot läkarna öppet, medan andra sjuksköterskor valde att göra det på ett dolt sätt. Det 

fanns även sjuksköterskor som antog att läkaren hade rätt och utförde behandling 

utan att reflektera.   

 

Sjuksköterskors upplevelser av anhörigkontakt var varierad i litteraturstudiens 

resultat, vilket diskuteras i underkategorierna nära relation till anhöriga och 
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distanserad relation till anhöriga. Vissa ansåg att en bra relation till anhöriga var 

viktig och bidrog till att skapa en god vård medan andra upplevde att anhöriga 

saknade förståelse för patientens situation. Dosser och Kennedy (2012) beskrev i 

en studie att anhöriga till patienter i livets slutskede ansåg att sjuksköterskor inte 

ägnade dem tid och att de inte informerade dem om beslut angående behandling. 

Sjuksköterskor i studien upplevde att de inte hade tid att lägga på samtal med 

anhöriga men att de informerade om det som var nödvändigt. De menade att 

kommunikationen med anhöriga ofta blev sekundärt till den fysiska vården och 

patientstödet istället för att vara en central del i det. Detta menar författarna tyder på 

att anhöriga befinner sig i en utsatt situation och att vårdpersonal bör ta det i 

beaktning.  

 

Anhöriga beskrevs ha en betydande roll då det gällde artificiell vätske- och 

näringstillförsel till patienter i livets slutskede. Det framkom tydligt i 

litteraturstudiens resultat, underkategori anhörigas inverkan vid beslut, där flera 

sjuksköterskor vittnade om att de ofta baserade sina handlingar på anhörigas 

önskningar. Vätska och näring kunde förses till patienter enligt anhörigas önskan på 

grund av att sjuksköterskan kände medlidande för dem. En del sjuksköterskor 

menade att anhöriga står patienten närmast och kan därför delge personal om vad 

patienten önskar. Huruvida detta stärker anhörigas autonomi eller patientens 

autonomi kan diskuteras. Bükki et al (2014) presenterade en studie där patienter och 

anhöriga fick svara på frågan om hur de skulle besluta angående artificiell vätske- och 

näringstillförsel i livets slutskede. En större del av patienterna svarade att de var 

emot artificiell vätske- och näringstillförsel vid livets slutskede. Anhöriga fick frågan 

från två perspektiv, om det gällde dem själva eller deras närstående. Det visar tydliga 

skillnader där fler anhöriga skulle välja att ge artificiell vätska och näring då det 

gällde sin närstående än då det gällde dem själva. Strang (2012, 263-264) menar att 

övergången till sen palliativ fas kan innebära problem och förvirring för anhöriga som 

hittills blivit rekommenderade att erbjuda patienten närings- och energirik kost. Då 

patienten är i en sen palliativ fas och inte längre kan tillgodogöra sig näring, kan detta 

istället bidra till illamående. Detta kan vara svårt för anhöriga att förstå. Även om 

medlidande var en beskriven faktor i resultatet framkom det även att information och 

kommunikation var viktiga underliggande faktorer.  
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Litteraturstudiens resultat visade att de sjuksköterskor som inte använde etiska 

resonemang som grund för sina beslut och handlingar, hade svårt att motivera dessa 

samt att det fanns en rådande osäkerhet vid beslut om artificiell vätska och näring 

skulle tillföras. Detta framställs i underkategorin etiska resonemang. Även Öresland 

och Lützén (2011, 366-369) menade att för sjuksköterskor som använde ett etiskt 

system vid beslutsfattandet, förenklades hanteringen av etiskt svåra situationer. De 

beskriver begreppet "dygdetik", där en dygd är kunskap med praktisk erfarenhet som 

bas, vilken utvecklas genom att tillsammans med andra människor skapa en vana att 

bedöma och handla klokt i olika situationer. Denna erfarenhet skapar bra 

förutsättningar för att kunna fatta goda etiska beslut. Detta styrks även av Pavish 

(2012) som menar att sjuksköterskor ansåg att utbildning och erfarenhet inom etik, 

gynnande deras självförtroende att diskutera etiska svårigheter med läkare.  

Sjuksköterskornas beskrivningar under underkategorin etiska resonemang visade 

även varierade sätt att hantera situationer på, där vissa använde sig av egna 

värderingar och etiska resonemang medan andra förlitade sig på läkaren. Dessa 

exempel på konflikter och problem mellan olika parter bottnade ofta i frågor kring 

etik. Strang (2012, 418) menar att ett kunskapsområde som kan utveckla den 

palliativa vården är att utbilda i etiska överväganden för att utveckla ett teambaserat 

arbetssätt, förmåga till kommunikation samt individualisering.   

 

Litteraturstudiens underkategori tolkning av patientens signaler visade att 

sjuksköterskor ansåg att det var jobbigt att påbörja en infusion då patienten gav 

signaler om att de inte ville det. Detta stämmer överens med vad Jensen et al (2013) 

påvisar i sin studie, där sjuksköterskors upplevelse var att det var enklare att både 

behålla och avsluta behandling om det var i enighet med patientens önskan.   

                                                                                                                                                            

Norberg och Athlin (1987) beskriver i en studie en modell i omvårdnad som 

innefattar tre olika nivåer, vilka är samhällsnivån, organisationsnivån och 

individnivån. Samhällsnivån innefattar de vetenskapliga och beprövade principerna 

som vården baseras på, medan organisationsnivån avser den vårdkultur som råder, 

vilket förutom organisation även innefattar miljö, etik och vårdfilosofi. Individnivån 

avser att visa mötet mellan patient, vårdare och anhöriga på individnivå. 

Litteraturstudiens resultat, underkategorierna  arbetsklimatets påverkan vid beslut 

och etiska resonemang, visade att det varierade om beslut grundades på etiska 
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aspekter samt om arbetsklimatet var av betydelse. Norberg och Athlin (1987) menar 

att detta är avgörande faktorer på organisationsnivå för utformningen av 

omvårdnaden. Sjuksköterskor i litteraturstudiens resultat visade att det fanns en 

strävan att hålla patientens, men även ibland anhörigas, önskningar i fokus. Detta 

beskrivs i underkategorierna  nära relation till anhöriga och tolkning av patientens 

signaler. Norberg och Athlin (1987) menar att även mötet mellan dessa parter har en 

avgörande roll för omvårdnadens gång.      

 

Litteraturstudiens resultat visade att sjuksköterskor upplevde svårigheter vad gällde 

tillförandet av artificiell vätska och näring till patienter i livets slutskede. Författarna i 

studien anser att för att förstå den svåra situationen sjuksköterskorna befann sig i, 

kan Aaron Antonovskys modell känsla av sammanhang (KASAM) användas. I 

begreppet KASAM ingår enligt Antonovsky (2005) tre komponenter, begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet, vilka tillsammans skapar en helhet. Begriplighet 

står för hur väl individen förstår det som händer i omgivningen, hanterbarhet avser i 

vilken mån individen kan och vilka resurser individen har för att kunna hantera olika 

situationer och meningsfullhet visar i vilken grad individen känner vilja till 

delaktighet och engagemang i olika händelser. Detta är något individen lär sig över 

tid och genom erfarenheter. Antonovsky (2005) menar att de individer som har hög 

KASAM, lättare kan hantera påfrestande situationer. Litteraturstudiens författare 

menar att det sjuksköterskorna beskrev kan relateras till denna modell. 

Sjuksköterskor i litteraturstudiens resultat hade ofta en åsikt om artificiell vätska och 

näring skulle ges eller inte, baserat på deras kunskap. Detta kan relateras till 

begriplighet, eftersom att KASAM ökade då sjuksköterskorna ansåg att de förstod 

situationen väl. Detta kan förklara att sjuksköterskorna i resultatet upplevde 

beslutsprocessen som positiv när enighet och förståelse rådde mellan sjuksköterskor 

och läkare. Sjuksköterskorna upplevde även att det fanns många situationer som var 

svåra att hantera vad gäller valt ämne, exempelvis när anhörigas åsikt gick emot 

sjuksköterskans. Enligt Antonovsky (2005) är detta något som gör att KASAM 

minskar. Litteraturstudiens resultat visade under samtliga underkategorier att 

sjuksköterskorna ofta var engagerade i vilket beslut som fattades. Antonovsky (2005) 

menar att engagemang bidrar till en känsla av meningsfullhet, vilket i sin tur gör att 

KASAM ökar.  
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Det sammanställda resultatet i litteraturstudien baseras på sjuksköterskor från olika 

delar av världen som beskriver upplevelser från olika typer av vårdenheter, så som 

sjukhus och hospice. Duffy et al. (2006) beskriver dock i en studie att det finns 

olikheter i åsikter och värderingar beroende på etnicitet, där detta påverkar synen på 

omvårdnad vid livets slutskede. De menar exempelvis att araber och latinamerikaner 

ansåg att livet inte skulle förlängas artificiellt med sondnäring vid livets slutskede. 

Dessa etniciteter undvek vårdhem och var inte bekanta med konceptet hospice. 

Författarna menar att det fanns lite beskrivet om upplevelser inom vissa etniciteter i 

tidigare forskning, medan andra etniciteter var mer representerade.  

Jakobson, Andersson och Öhlén (2011, 351) menar att alla patienter i livets slutskede, 

oavsett ålder och diagnos, ska tillförsäkras en god vård på lika villkor. I 

litteraturstudiens resultat framkom inga tydliga skillnader då det gäller ålder men 

tidigare forskning vittnar om detta. Parr et al. (2010) beskriver i en studie att det var 

mindre sannolikt att äldre patienter, som själva ville ha livsförlängande behandling 

fick det, jämfört med om det istället var yngre patienter som önskade detta.  

Metoddiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av artificiell 

vätske- och näringstillförsel för patienter i livets slutskede. Författarna valde därför 

att med Friberg (2012, 121-122) som grund att analysera kvalitativa studier till 

resultatet. Även Olsson och Sörensen (2011, 106) samt Polit och Beck (2014, 270) 

menar att kvalitativa studier har som mål att öka förståelse kring valt ämne och 

lämpar sig bra vid beskrivning av situationer och upplevelser.  

Författarna valde att begränsa sökningarna för resultatet med ett årsspann på tio år 

tillbaka i tiden eftersom att de ville belysa den aktuella situationen kring det valda 

ämnet. Detta styrks av Östlundh (2012, 74) som menar att forskning är en färskvara 

och om inget intresse av äldre material finns kan det exkluderas. Vid sökningen 

använde författarna trunkering i enlighet med Östlundh (2012, 68-69), vilket även 

stöds av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 76). Detta utgör en styrka för 

litteraturstudien. Eftersom att engelska inte är författarnas modersmål valde de att 

använda svenska MeSH för översättning av nyckelord, vilket bidrar till att 

sökningarna blir så relevanta och övergripande som möjligt.  
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Författarna granskade kritiskt de valda studierna med stöd av Olsson och Sörensens 

(2011, 285) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod (se bilaga 2). Detta 

utgör en styrka för litteraturstudien, då granskning är viktigt och bidrar till minskad 

risk för subjektiv tolkning (Polit och Beck 2013, 124). Även Forsberg och Wengström 

(2013, 196-200) förespråkar användandet av mallar för kvalitetsgranskning. I 

motsats till detta menar Rolfe (2004) att förutbestämda kriterier för att bedöma 

kvalitén på vetenskapliga studier inte är meningsfullt eftersom varje studie är unik. 

Författarna anser trots detta att användandet av en mall för granskning utgör en 

styrka för att inget perspektiv under granskning ska missas att tas i beaktning.     

Under analysen av studierna valde författarna att läsa studierna flertalet gånger och 

sammanställde sedan resultaten. Detta för att uppnå en noggrann analysering och 

skapa en djupgående förståelse. Det kan dock bidra till bias eftersom att författarna 

inte helt kan utesluta feltolkningar. Vidare i analysen urskilde författarna kategorier 

från studierna för att sedan se vad som var återkommande i samtliga studier. Utifrån 

dessa kategorier sammanställdes sedan resultatet. Författarna gjorde detta i enighet 

med Friberg (2012, 140). Detta stöds även av Forsberg och Wengström (2013, 151) 

som beskriver hur resultatet vid en innehållsanalys bryts ned, för att olika samband 

sedan ska kunna urskiljas som tillsammans beskriver ett fenomen.  

De valda studierna kommer från flera olika länder med olika etniciteter och kulturella 

skillnader. Detta innebär både en styrka och en svaghet anser författarna. En styrka 

är att det bidrar till en så bred helhetssyn som möjligt där etnicitet inte exkluderas. 

Dock finns en risk att resultatet inte är direkt överförbart till omvårdnaden i ett 

specifikt land. Detta då etnicitet kan vara något som kategoriserar samhället i sociala 

grupper, vilket kan spela in i samspelet mellan människor (Olsson 1995). Friberg 

(2012, 86) menar att en studie som är litteraturbaserad ska granskas och värderas. 

Detta gjorde författarna genom att föra en metoddiskussion vilket är en styrka med 

litteraturstudien.      

Forskningsetisk diskussion  

Samtliga studier som ingick i resultatet var etiskt godkända, vilket var ett krav för 

författarna. Flera av studierna förde även ett etiskt resonemang kring deltagarnas 

situation. Kjellström (2012, 70) menar att etik vid forskning innebär ett ansvar där 

god kvalitet ska säkerställas samt att tillvägagångssättet ska vara etiskt. Förekomst av 

plagiat eller grava metodfel är inte godtagbart. Litteraturstudiens resultat innefattade 
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i största möjliga mån inte författarnas egna åsikter och värderingar utan bestod av de 

analyserade studierna resultat. Friberg (2012, 128) understryker vikten av att det är 

studiernas resultat som ska analyseras och att det är diskussionen som visar 

författarnas tolkning av resultatet. Författarna har sammanställt en referenslista för 

att allt material som användes i litteraturstudien ska kunna granskas.  

Författarna valde att fokusera på upplevelsen av artificiell vätske- och 

näringstillförsel istället för upplevelsen av att ge eller inte ge artificiell vätske- och 

näringstillförsel. Detta för av att behålla ett öppet perspektiv och inte använda 

eventuella förutfattade meningar, exempelvis att artificiell vätska och näring oftast 

tillförs i livets slutskede. Glimelius (2012, 17) menar att palliativ vård kan innebära 

psykologiska svårigheter med känslor av misslyckande för vårdpersonal. Detta anser 

författarna kan försvåra datainsamling, då deltagarna eventuellt inte vill tala om sitt 

misslyckande. 

Betydelse för omvårdnaden  

Friberg (2012, 142) menar att en reflektion av litteraturstudiens resultat bör 

genomföras för att belysa hur denna kunskap kan bidra till ökad förståelse vid 

omvårdnaden i praktiken. Litteraturstudiens resultat bidrar till en sammanställning 

av sjuksköterskors upplevelser i form av olika samband. Det framkom två 

genomgående kategorier i resultatet, vilka var variation av delaktighet och 

involvering samt inverkande faktorer vid beslut kring artificiell vätske- och 

näringstillförsel för patienter i livets slutskede. Resultatet visade på viss problematik 

vad gällde teamarbete mellan sjuksköterskor och läkare. Författarna anser att det 

finns ett utbildningsbehov för att utveckla samarbetet mellan sjuksköterskor och 

läkare, men även med andra professioner inom vården. Detta stöds av Svensk 

sjuksköterskeförening och Svenska läkarförbundet (2013) som beskriver teamarbete 

och förbättringskunskap som viktiga komponenter inom vården. De menar att det 

inom vårdens olika professioner är viktigt med samarbete och att detta bör 

eftersträvas redan under utbildningen. Författarna anser att resultatet även visar på 

ett utbildningsbehov inom etiska situationer, där djupare kunskap behövs för att vård 

vid livets slutskede ska utvecklas och förbättras. En viktig del i resultatet var 

anhörigas utsatta position och författarna menar därför att anhöriga bör 

uppmärksammas mer i vården.   
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Konklusion  

Litteraturstudiens resultat belyser sjuksköterskors upplevelser av artificiell vätske- 

och näringstillförsel för patienter i livets slutskede och visar på variationer av åsikter 

och handlingar beroende på arbetsplats, erfarenhet, kunskap, värderingar och 

situationer. När sjuksköterskorna fick vara delaktiga och hade inflytande bidrog detta 

till en positiv inverkan på patienternas vård. I litteraturstudiens resultat framkom det 

att sjuksköterskor ofta upplevde att anhöriga till patienterna påverkade beslut kring 

artificiell vätska och näring i livets slutskede. Det framkom även att sjuksköterskor 

som använde ett etiskt resonemang som grund för beslut och handlingar lättare 

kunde bedöma varje patient utifrån ett patientcentrerat perspektiv samt att ett nära 

samarbete är nödvändigt. Författarna anser att utbildning i samarbete 

yrkesprofessioner emellan, hantering av etiska svårigheter och vidare forskning är 

viktigt för att förbättra omvårdnaden kring ämnet. Detta eftersom att 

litteraturstudiens resultat uppvisar att vården vad gäller artificiell vätske- och 

näringstillförsel för patienter i livets slutskede kan utvecklas på flera punkter.    

 

  



25 
 

Referenslista  

Studier som ingår i litteraturstudiens resultat markeras med * 

Antonovsky, Aaron. 2005. Hälsans mysterium. 2. uppl. Stockholm: Natur & Kultur 

 

Bezerra do Amaral, Juliana., Menezes, Maria.d.R.r.d., Martorell-Poveda, Maria.A. 

och Cardoso Passos, Simone. 2012. Ethic and bioethics dilemmas on palliative care 

for hospitalized elderly: nurses’ experience. Cultura de los Cuidados 16 (33): 14-21. 

*Bryon, Els., Dierckx De Casterlé, Bernadette och Gastmans, Chris. 2012. 'Because 

we see them naked' - Nurses' experiences in caring for hospitalized patients with 

dementia: considering artificial nutrition or hydration (ANH). Bioethics 26 (6): 285-

295. 

*Bryon, Els., Gastmans, Chris och Dierckx de Casterlé, Bernadette. 2010. 

Involvement of hospital nurses in care decisions related to administration of 

artificial nutrition or hydration (ANH) in patients with dementia: A qualitative 

study. International Journal of Nursing Studies 47 (9): 1105-1116. 

 

Byrd, Gary D. och Winkelstein, Peter. 2014. A comparative analysis of moral 

principles and behavioral norms in eight ethical codes relevant to health sciences 

librarianship, medical infomatics, and the health professions. Journal of the Medical 

Library and Association 102 (4): 247-256. 

 

Bükki, Johannes., Unterpaul, Theresia., Nübling, Georg., Jox, Ralf och Lorenzl, 

Stefan. 2012. Decision making at the end of life-cancer patients’ and their caregivers’ 

views in artificial nutrition and hydration. Supportive Care in Cancer 22 (12): 3287-

3299. 

 

*Clayton, Josephine M., Butow, Phyllis N., Arnold, Robert M. och Tattersall, Martin 

H.N. 2005. Discussing end-of-life issues with terminally ill cancer patients and their 

carers: a qualitative study. Supportive Care In Cancer: Official Journal Of The 

Multinational Association Of Supportive Care In Cancer, 13(8):589-599. 



26 
 

Dosser, Isabel och Kennedy, Catriona. 2012. Family carers' experiences of support at 

the end of life: carers' and health professionals' views. International Journal of 

Palliative Nursing 18 (10): 491-497. 

 

Dreyer, Anne., Førde, Reidun och Nortvedt, Per. 2009. Autonomy at the end of life: 

life-prolonging treatment in nursing homes – relatives’ role in the decision-making 

process. Journal of Medical Ethics 35 (11): 7-7. 

 

*Dreyer, Anne., Førde, Reidun och Nortvedt, Per. 2010. Life-prolonging treatment in 

nursing homes: how do physicians and nurses describe and justify their own 

practice? Journal of Medical Ethics 36 (7): 396-400. 

Duffy, Sonia A., Jackson, Frances C., Schim, Stephanie M., Ronis, David L. och 

Fowler, Karen E. 2006. Racial/Ethnic Preferences, Sex Preferences, and Perceived 

Discrimination Related to End-of-Life Care. Journal of the American Geriatrics 

Society 54 (1): 150-157. 

Eide, Hilde och Eide, Tom. 2009. Omvårdnadsorienterad kommunikation – 

Relationsetik, samarbete och konfliktlösning. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

Ericsson, Elsy och Ericsson Thomas. 2012. Medicinska sjukdomar. 4. uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB.   

Forsberg, Christina och Wengström, Yvonne. 2013. Att göra systematiska 

litteraturstudier. 3. uppl. Stockholm: Författarna och bokförlaget natur och kultur.  

Friberg, Febe. 2012. Att göra en litteraturöversikt. I Febe Friberg (red.). Dags för 

uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten, 133-144 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Glimelius, Bengt. 2012. Kuration eller palliation?. I Peter Strang och Barbro Beck-

Friis (red.). Palliativ medicin och vård, 15-22. Stockholm: Liber AB.    

*Higgins, Isabel., Riet, Pamela., Sneesby, Ludmilla och Good, Phillip. 2014. Nutrition 

and hydration in dying patients: the perceptions of acute care nurses. Journal of 

Clinical Nursing 23 (17/18): 2609-2617. 



27 
 

Hjort F, Peter. 2010. Omvårdnad och omsorg vid livets slut. I Marit Kirkevold., Kari 

Bridtkorb och Anette Hylen Ranhoff (red.). Geriatrisk omvårdnad: god omsorg till 

den äldre patienten, 443-450. Stockholm: Liber AB.  

*Holmdahl, Solveig., Sävenstedt, Stefan och Imoni, RoseMarie. 2014. Parenteral 

nutrition in home-based palliative care: Swedish district nurses 

experiences. Scandinavian Journal of Caring Sciences 28 (1): 89-96. 

Holmes, Susan. 2010. Withholding or withdrawing nutrition at the end of life. 

Nursing Standard 25 (14): 43-46. 

Jakobson, Eva., Andersson, Magadalena och Öhlén, Joakim. 2011. Livets slutskede – 

Välbefinnande och död. I Febe Friberg och Joakim Öhlén (red.). Omvårdnadens 

grunder - Perspektiv och förhållningssätt, 327-354. Lund: Studentlitteratur AB.  

Jensen, Hanne I., Ammentorp, Jette., Johannessen, Helle och Ørding, Helle. 2013. 

Challenges in End-of-Life Decisions in the Intensive Care Unit: An Ethical 

Perspective. Journal of Bioethical Inquiry 10 (1): 93-101. 

Jontell, Karin och Wikman, Katarina. 2013. Nutrition, parenteral. Vårdhandboken. 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Nutrition-parenteral/oversikt/ (Hämtad 

2014-10-16) 

Ke, Li-Shan., Chiu, Tai-Yuan., Lo, Su-Shun och Hu, Wen-Yu. 2008. Knowledge, 

Attitudes, and Behavioral Intentions of Nurses Toward Providing Artificial Nutrition 

and Hydration for Terminal Cancer Patients in Taiwan. Cancer nursing 31 (1): 67. 

Lanuke, Kathryn., Fainsinger, Robin L. och DeMoissac, Donna. 2004. Hydration 

management at the end of life. Journal of Palliative Medicine 7 (2): 257-263. 

Lindqvist, Olav och H Rasmussen, Birgit. 2012. Omvårdnad i livets slutskede. I Anna-

Karin Edberg och Helle Wijk (red.). Omvårdnadens grunder – hälsa och ohälsa, 

793-835. Lund: Studentlitteratur AB.  

Norberg, Astrid och Athlin, Elsy. 1987. The interaction between the Parkinsonian 

patient and his caregiver during feeding: a theoretical model. Journal of Advanced 

Nursing 12 (5): 545-550. 



28 
 

Oh, Do Y., Kim, Jee H., Lee, Se H., Kim, Dong W., Im, Seock A., Kim, Tae Y., Heo, 

Dae S., Bang, Yung J och Kim, Noe K. 2007. Artificial nutrition and hydration in 

terminal cancer patients: the real and the ideal. Supportive Care In Cancer: Official 

Journal Of The Multinational Association Of Supportive Care In Cancer 15 (6): 631-

636. 

Olsson, Erik. 1995. Delad gemenskap: identitet och institutionellt tänkande i ett 

multietiskt servicehus. Diss., Linköpings Universitet.  

Olsson, Henry och Sörensen, Stefan. 2011. Forskningsprocessen – Kvalitativa och 

kvantitativa perspektiv. Stockholm: Liber AB. 

Orrevall, Ylva. 2012. Dietistens roll. I Peter Strang och Barbro Beck-Friis (red.). 

Palliativ medicin och vård, 373-377. Stockholm: Liber AB.    

Parr, JohnD., Zhang, Baohui., Nilsson, Matthew E., Wright, Alexi., Balboni, Tracy., 

Duthie, Edmund., Paulk, Elizabeth och Prigerson, Holly G. 2010. The influence of age 

on the likelihood of receiving end-of-life care consistent with patient treatment 

preferences. Journal of Palliative Medicine 13 (6): 719-726. 

*Pasman, H. Roeline W., The, B. Anne Mei., Onwuteaka-Philipsen, Bregje D., Ribbe, 

Miel W. och van der Wal, Gerrit. 2004. Participants in the decision making on 

artificial nutrition and hydration to demented nursing home patients: A qualitative 

study. Journal of Aging Studies 18 (3): 321-335. 

Pattison, Natalie., Carr, Susan M., Turnock, Chris och Dolan, Shelley. 2013. 'Viewing 

in slow motion': patients', families', nurses' and doctors' perspectives on end-of-life 

care in critical care. Journal of Clinical Nursing 22 (9/10): 1442-1454. 

Pavlish, Carol., Brown-Saltzman, Katherine., Jakel, Patricia och Rounkle, Ann-Marie. 

2012. Nurses' Responses to Ethical Challenges in Oncology Practice: An 

Ethnographic Study. Clinical Journal of Oncology Nursing 16 (6): 592-600. 

Polit, Denise F och Beck, Cheryl Tatano. 2014. Essentials of nursing research – 

Appraising evidence for nursing practice. 8. uppl. Philadelphia: Wolters Kluwer 

Health/Lippincott Williams and Wolkins. 

Rio, Marta I., Shand, Brett., Bonati, Pilar., Palma, Alejandra., Maldonado, Alfonso., 

Taboada, Paulina och Nervi, Flavio. 2012. Hydration and nutrition at the end of life: a 



29 
 

systematic review of emotional impact, perception, and decision-making among 

patients, family and health care staff. Psycho-Oncology 21 (9): 913:921. 

Rolfe, Gary. 2006. Validity, trustworthiness and rigour: quality and the idea of 

research. Journal of Advanced Nursing 53 (3): 304-310. 

Scherer, Yvonne., Jezewski, Mary Ann., Graves, Brian., Wu, Yow-Wu B. och Bu, 

Xiaoyan. 2006. Advance directives and end-of-life decision making: survey of critical 

care nurses' knowledge, attitude, and experience. Critical Care Nurse 26 (4): 30-40. 

Segesten, Kerstin. 2012. Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys 

av kvantitativ forskning. I Febe Friberg (red.). Dags för uppsats: vägledning för 

litteraturbaserade examensarbeten, 111-121. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

Segesten, Kerstin. 2012. Att välja ämne och modell för sitt examensarbete. I Febe 

Friberg (red.). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten, 97-100. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

Socialstyrelsen. 2011. Näring för god vård och omsorg – en vägledning för att 

förebygga och behandla undernäring. http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-

referenser/referenser-harvard (Hämtad: 2014-12-08). 

Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet. 2013. I Sara Bergqvist 

Månsson (red.). Teamarbete och förbättringskunskap – två kärnkompetenser för 

god och säker vård. http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/kvalitet-

publikationer/teamarbete.och.forbattringskunskap.pdf (Hämtad: 2015-01-05). 

Soden, Katie., Hoy, Andrew., Hoy, Wendy och Clelland, Susan. 2002. Artificial 

hydration during the last week of life in patients dying in a district general 

hospital. Palliative Medicine 16 (6): 542-543. 

Strang, Peter. 2012. Aptitlöshet, ofrivillig viktminskning och kakexi. I Peter Strang 

och Barbro Beck-Friis (red.). Palliativ medicin och vård, 260-266. Stockholm: Liber 

AB.    

Strang, Peter. 2012. Symtomkontrollens betydelse i den palliativa vården. I Peter 

Strang och Barbro Beck-Friis (red.). Palliativ medicin och vård, 186-189. Stockholm: 

Liber AB.    

http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-harvard
http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-harvard
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/kvalitet-publikationer/teamarbete.och.forbattringskunskap.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/kvalitet-publikationer/teamarbete.och.forbattringskunskap.pdf


30 
 

Strang, Peter. 2012. Utbildningsbehov och utbildning. I Peter Strang och Barbro 

Beck-Friis (red.). Palliativ medicin och vård, 418-421. Stockholm: Liber AB.    

Stubberud, Dag-Gunnar., Almås, Hallbjörg och Kondrup, Jens. 2011. Nutrition vid 

sjukdom. I Hallbjörg Almås,. Dag-Gunnar Stubberud och Randi Grönseth (red.). I 

Klinisk omvårdnad 1, 471-498. Stockholm: Liber AB.   

*van der Riet, Pamela., Good, Phillip., Higgins, Isabel och Sneesby, Ludmilla. 2008. 

Palliative care professionals' perceptions of nutrition and hydration at the end of life. 

International Journal of Palliative Nursing 14 (3): 145-151. 

*van der Riet, Pamela., Higgins, Isabel., Good, Phillip och Sneesby, Ludmilla. 2009. 

A discourse analysis of difficult clinical situations in relation to nutrition and 

hydration during end of life care. Journal of Clinical Nursing 18 (14): 2104-2111. 

Westergren, Albert. 2012. Nutrition och ätande. I Anna-Karin Edberg och Helle Wijk 

(red.). Omvårdnadens grunder – hälsa och ohälsa, 311-347. Lund_ Studentlitteratur 

AB.  

*Willard, C. och Luker, K. 2006. Challenges to end of life care in the acute hospital 

setting. Palliative Medicine 20 (6): 611-615. 

Willman, Ania., Stoltz, Peter. och Bathsevani, Christel. 2011. Evidensbaserad 

omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. 3 uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

Öresland, Stina och Lützén, Kim. 2011. Etiska stigar och moraliska vandringar. I Febe 

Friberg och Joakim Öhlén (red.). Omvårdnadens grunder – Perspektiv och 

förhållningssätt, 357-375. Lund: Studentlitteratur AB.  

Östlundh, Linda. 2012. Informationssökning. I Febe Friberg (red.). Dags för uppsats: 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten, 57-80. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

 



 

Tabell 2. Söktabell och urval.                                                                               Bilaga 1.  

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Urval 
1 * 

Urval 
2 ** 

Urval 
3 *** 

2014-11-
06 

Academic search 
elite  

terminally ill  
(AND) nurse*  
(AND) hydration  

English language, 
Peer reviewed  
2004-2014 

23 17 12 3 

2014-11-
06 

Cinahl  terminally ill  
(AND) nurse*  
(AND) hydration  

English language, 
Peer reviewed  
2004-2014 

19 13 8 2 

2014-11-
06 

Cinahl  nurse* hydration (AND) 
qualitative (AND) end of life  

English language, 
Peer reviewed  
2004-2014 

6 5 4 1 

2014-11-
07 

Academic search 
elite  

nurse* hydration (AND) 
qualitative (AND) end of life  

English language, 
Peer reviewed  

4 4 3 1 

2014-11-
07 

Pubmed nutrition  
(AND) palliative  
(AND) nurse  

English language 
10 years  

40 19 10 1 

2014-11-
07 

Medline  "end of life issues" (AND) 
terminally ill (AND) qualitative  

English language, 
Peer reviewed  
2004-2014 

10 7 6 1 

2014-11-
08 

Academic search 
elite  

end of life (AND) decision-
making  (AND) challenges 
(AND) qualitative 

English language, 
Peer reviewed  
2004-2014 

35 13 7 1 

Totalt    137 78 50 10 
 

* Utvalda studier utifrån titlar som svarar mot litteraturstudiens syfte 

** Utvalda studier utifrån lästa abstrakt 

*** Utvalda studier efter genomgång av hela studierna där syftet besvaras samt kvalitetsgranskning.  



 

Mall för kvalitetsgranskning av studier.   Bilaga 2. 

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning.       Bilaga 3. 

Författare, år 

och land 

Titel Syfte Metod Etisk 

reflektion 

Resultat Godkänd 

kvalitet 

Bryon, E. L. 

S., Dierckx De 

CasterI’E, B., 

Gastmans, 

C. (2012)   

   

Belgien 

’Because we see 

them naked’ – 

Nurses’ experiences 

in caring for 

hospitalized 

patients with 

dementia: 

considering artificial 

nutrition or 

hydration (ANH).   

Utforska och 

beskriva hur 

involverade 

sjuksköterskor 

upplever att de 

är i vården av 

patienter på 

sjukhus med 

demens vad 

gäller 

artificiell  

nutrition eller 

vätska.  

Kvalitativ studie.  

Från nio sjukhus 

valdes 21 

sjuksköterskor ut 

med hjälp av ett  

frågeformulär. Dessa 

sjuksköterskor 

intervjuades sedan 

enligt en kvalitativ 

intervjudesign.   

Ja. Patienternas 

sårbarhet var en 

generell 

upplevelse för 

sjuksköterskorna, 

vilket påverkade 

dem både på ett 

personligt och 

professionellt 

plan, bland annat 

vid intensiva 

beslutsprocesser. 

Ja. 

 

 

 

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning.       Bilaga 3. 

Författare, år 

och land 

Titel Syfte Metod Etisk 

reflektion 

Resultat Godkänd 

kvalitet 

Bryon, E., 

Gastmans, 

C., Dierckx de 

Casterlé, 

B. (2010).  

   

Belgien  

Involvement of  

hospital nurses in ca

re decisions related 

to administration 

of artificial nutrition 

or hydration (ANH) 

in patients with 

dementia: A 

qualitative study  

 

Undersöka och 

beskriva hur 

sjuksköterskor 

är involverade 

i vården 

angående  

beslut om 

artificiell 

nutrition eller 

vätska för  

demenssjuka  

patienter 

inlagda på 

sjukhus.  

Kvalitativ studie.  

Från nio sjukhus, 

valdes 21 

sjuksköterskor ut 

med hjälp av ett  

frågeformulär. Dessa 

sjuksköterskor 

intervjuades sedan 

enligt en kvalitativ 

intervjudesign. 

Ja. Sjuksköterskans 

involvering i 

beslutsfattandet  

samt hur de 

mottog besluten 

beroende på om 

de höll med eller 

inte.  

Ja. 

 

 

 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning.       Bilaga 3. 

Författare, år, 

titel och land 

Titel  Syfte Metod Etisk 

reflektion 

Resultat Godkänd 

kvalitet 

Clayton, 

J.M., Butow, P. 

N., Anorld, R. 

M., Tattersall, 

M. H. 

N. (2005).  

   

Tyskland  

Discussing end-of-

life issues with termi

nally ill cancer 

patients and  

their carers: a  

qualitative study.  

 

Utforska de  

ståndpunkter  

som finns 

vad gäller 

terminala 

patienter med 

cancers   

döendeprocess 

och den 

problematik 

som kan 

uppstå vid 

livets slut.   

Kvalitativ studie. 

Fokusgrupper med 

totalt 24 vårdgivare 

(sjuksköterskor och 

läkare) som 

kompletterades med 

semistrukturerade 

intervjuer, antingen 

över telefon eller vid 

ett möte. 

Intervjuerna spelades 

in och 

transkriberades 

för att sedan 

analyseras med 

kvalitativ metod. 

Ja. Beslut om 

behandling i 

livets slutskede, 

vad som behöver 

göras direkt efter 

döden inträffat 

och existentiella 

 problem. 

Studien erbjuder 

strategier, ord 

och fraser som 

bidrar till 

diskussion om 

problem vid livets 

slut.   

Ja. 

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning.       Bilaga 3. 

Författare, år 

och land 

Titel Syfte Metod Etisk 

reflektion 

Resultat Godkänd 

kvalitet 

Dreyer, 

A., Forde, 

R., Nortvedt, P. 

(2010)  

   

Norge  

Life-prolonging 

treatment in nursin

g homes: how do ph

ysicians and nurses 

describe and justify 

their own practice?  

 

Studera hur  

läkare och 

sjuksköterskor 

skyddar 

patienter på 

vårdhems 

autonomi i 

beslut i livets 

slutskede och 

hur de 

rättfärdigar 

deras 

handlingar.  

Kvalitativ studie. 

Kvalitativ deskriptiv 

design med 

innehållsanalys av 

djupgående 

intervjuer med nio 

läkare och tio 

sjuksköterskor från 

tio olika vårdhem.   

Ja. Läkarens och 

sjuksköterskans 

varierade grunder 

för 

beslutsfattande 

av 

livsuppehållande 

samt anhörigas  

inflytande 

Ja. 

 

 

 

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning.       Bilaga 3. 

Författare, år 

och land 

Titel Syfte Metod Etisk 

reflektion 

Resultat Godkänd 

kvalitet 

Higgings, 

I., Reit, 

P., Sneesby, 

L., Good, P. 

(2014)  

   

Australien 

Nutrition 

and hydration in dyi

ng patients: the 

perceptions 

 of acute nurses 

Utforska 

sjuksköterskor

s uppfattning 

av att 

tillhandahålla 

och inte 

tillhandahålla 

medicinsk 

näring och 

vätska i ett 

skede där 

döden är nära i 

akuta 

situationer.   

Kvalitativ studie.   

Tre möten med 

fokusgrupper på 10 

sjuksköterskor inom 

medicin, onkologi och 

hematologi. Ett 

intervjuschema 

användes för att leda 

diskussionen.   

Ja. Läkarens och 

sjuksköterskans 

varierade grunder 

för 

beslutsfattande 

av 

livsuppehållande 

samt anhörigas  

inflytande 

Ja. 

 

 

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning.       Bilaga 3. 

Författare, år 

och land 

Titel Syfte Metod Etisk 

reflektion 

Resultat Godkänd 

kvalitet 

Holmdahl, 

S., Sävenstedt, 

S., Imoni, R. 

(2014).  

  

Sverige  

Parenreral nutrition 

in home-

based palliative care

: Swedish 

district nurses exper

iences   

 

Beskriva 

svenska distrik

tsjukskötersko

rs upplevelse 

av att vårda en 

patient med 

parenteral 

nutrition i 

hemmet 

(HPN) vid 

livets 

slutskede.   

Kvalitativ studie.   

Semistrukturerade 

intervjuer med 

12 distriktsjuksköters

kor. Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades med 

metoden kvalitativ 

innehållsanalys.    

Ja.  Analysen 

resulterade i tre 

kategorier:  

Allt fokus ligger 

på infusioner 

både ur ett 

praktiskt och 

symboliskt 

perspektiv, 

ensam med 

ansvaret för HPN 

och vikten av en 

förtroende 

ingivande 

relation till 

patient och 

anhöriga. 

 

Ja. 



 

Tabell 3. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning.       Bilaga 3. 

Författare, år 

och land 

Titel Syfte Metod Etisk 

reflektion 

Resultat Godkänd 

kvalitet 

Pasman, H. R. 

W., The, B. 

A., Onwuteaka-

Philipsen, B. 

D., Ribbe, M. 

W., 

van der Wal, 

G. (2004)  

   

Nederländerna

  

Participants in the 

decision 

making on artificial 

nutrition and 

hydration to dement

ed nursing home pat

ients: A qualitative  

study  

 

Kartlägga 

roller och 

inflytande hos 

personer som 

är inblandade i

beslutsfattand

et av att starta 

eller fortsätta 

med artificiell 

nutrition och 

vätska (ANH) 

hos 

demenssjuka 

patienter på vå

rdhem 

Kvalitativ studie.  

Deltagare bestående 

av 43 sjuksköterskor, 

8 läkare och 32 

närstående från två 

vårdhem i 

Nederländerna obser

verades och 

intervjuades av två 

forskare.    

Ja. De vanligaste 

deltagarna vid 

beslutsfattande 

om ANH är 

vårdhemmets 

läkare, 

sjuksköterskor 

samt familjen. 

Läkaren, som har 

det största 

inflytandet, 

försöker oftast 

uppnå enighet 

bland alla 

deltagare och det 

tas stor hänsyn 

familjens känslor 

och tankar. 

Ja. 



 

Tabell 3. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning.       Bilaga 3. 

Författare, år 

och land 

Titel Syfte Metod Etisk 

reflektion 

Resultat Godkänd 

kvalitet 

van der Riet, 

P., Good, P., 

Higgins, 

I., Sneesby, L. 

(2008)  

   

Australien  

 

Palliative care profe

ssionals' 

perceptions of nutrit

ion and hydration at 

the end of life  

 

Utforska hur  

sjuksköterskor

och läkare 

inom den  

palliativa 

vården tar 

ställning till 

vätska och 

nutrition i 

livets 

slutskede.   

Kvalitativ studie. Två 

fokusgrupps-

intervjuer med 15 

sjuksköterskor på två 

palliativa 

vårdenheter samt 

fyra singelintervjuer 

med läkare från en 

palliativ vårdenhet.   

Ja. Rapporterar om 

vårdpersonals  

stress angående 

medicinsk vätska 

och näring, 

vårdpersonals stä

llningstagande 

till att terminal  

dehydrering  

minskar lidandet 

för döende 

patienter samt 

den akuta 

vårdmiljön 

mot den 

palliativa 

vårdmiljön. 

Ja. 

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning.       Bilaga 3. 

Författare, år 

och land 

Titel Syfte Metod Etisk 

reflektion 

Resultat Godkänd 

kvalitet 

van der Riet.,P.

, Higgings, 

I., Good, 

P., Sneesby, L. 

(2009)  

   

Australien   

A discourse analysis 

of difficult clinical si

tuations in relation 

to nutrition and  

hydration during en

d of life care  

 

Rapportera 

hur 

sjuksköterskor 

och läkare 

samtalar och 

diskuterar 

kring spänning 

i samtal om 

palliativ vård 

och de 

utmaningar 

som 

uppkommer 

med anhöriga i 

samband med 

närings- och 

vätsketillförsel 

vid livets slut.  

Kvalitativ studie.  

Fokusgrupper med 

sjuksköterskor som 

jobbade på palliativa 

enheter och 

singelintervjuer med 

läkare som jobbade 

på palliativa 

enheter. Data 

analyserades genom 

att granskas 

kritiskt och ur olika 

perspektiv samt 

urskilja olika teman.  

 

Ja. Visade att det 

rådde delade 

meningar vad 

gäller livskvalitet 

och förlängande 

av livet. Uppstod 

spänningar och 

svårigheter för 

vårdpersonal 

angående besluts

processen för att t

illföra medicinsk 

vätska vid livets 

slutskede 

 

Ja. 



 

Tabell 3. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning.       Bilaga 3. 

Förattare, år 

och land 

Titel Syfte Metod Etisk 

reflektion 

Resultat Godkänd 

kvalitet 

Willard, 

C., Luker, K. 

(2006)  

   

Storbritannien

  

Challenges to 

end of life care in 

the acute hospitalset

ting  

 

Diskutera 

svårigheter 

med lämplig 

vård vid livets 

slutskede inom 

akutvården på 

sjukhus.  

Kvalitativ studie. 

Observationer och 

semi-strukturerade 

intervjuer med 29 

cancersjuksköterskes

pecialister från fem 

sjukhus.  

Ja. Visade att 

åtgärder vid livets 

slut präglades av 

en upptagenhet 

av behandling, 

praktiska rutiner 

och negativa 

förväntningar på 

palliativ vård. 

Dessa faktorer 

hindrade 

patienter och 

anhöriga från att 

fullt delta i den 

kliniska 

beslutsprocessen 

vid livets slut. 

Ja. 

 


